
 
ZDRUŽENIE  KRESŤANSKÝCH  SENIOROV  SLOVENSKA 

Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - Ružinov 
 

29. novembra 2019 
 

Zápisnica zo zasadania Predsedníctva ZKS, 

ktoré sa konalo 28.11.2019 od 16:00 h v Misijnom dome Matky Božej v Nitre. 

Prítomní: 

členovia P-ZKS: Peter Mach, Marta Gregušová, Mária Muchová, Ondrej Tunega, 
Viera Beňová, Jozef Dravecký, Rozália Palkovičová, Anna Plánková, Ján Vlasák, 
Jolana Egryová, Daniela Ďuricová, Ján Valent, Ernest Birvoň a Margita Alakšová; 

prizvaní: predseda Kontrolnej komisie ZKS Václav Drabant, projektový manažér 
Miloš Nemeček a predsedníčky klubov ZKS v Nitre: Marta Kočajdová a Anna 
Tkáčiková; 

ospravedlnení: Jozef Gburik (člen P-ZKS, predseda ÚC 8), Jozef Mikloško (čestný 
predseda ZKS) a Martin Lauko (člen P-FKI za ZKS) 

 

Programu zasadania: 

1. Otvorenie, duchovné slovo, privítanie prítomných  

2. Schválenie programu zasadania  

3. Informácia o činnosti užšieho Predsedníctva ZKS od Valného zhromaždenia 
a voľba dvoch jeho členov 

4. Zhodnotenie priebehu Valného zhromaždenia ZKS 8.11.2019 v Bratislave 

5. Zhodnotenie priebehu regionálnej konferencie ESU „30 rokov slobody očami 
seniorov“ 

6. Príprava osláv 25. výročia vzniku ZKS  

7. Zápis územných centier a klubov do registra neziskových organizáci í 

8. Informácia o Valnom zhromaždení Fóra kresťanských inštitúcií 15.11.2019  

9. Informácie zo zasadaní Rady KDH (volebný program KDH, kandidátna listina)  

10. Časopis Generácie 

11. Činnosť ÚC 4 (Nitra) a klubov v Nitrianskom kraji 

12. Rôzne 

 

1. Otvorenie, duchovné slovo, privítanie prítomných  

Prvé rokovanie Predsedníctva ZKS (P-ZKS) po valnom zhromaždení ZKS otvoril 
a viedol predseda ZKS Peter Mach. Po úvodnej modlitbe predseda ZKS privítal 
všetkých prítomných, ktorí sa predstavili. Predseda ZKS v  úvode zdôraznil dôležitosť 
operatívnej komunikácie medzi P-ZKS, územnými centrami a klubmi a tiež požiadal 
územné centrá o spoluprácu pri zabezpečovaní úloh a  prenose informácií z klubov 
k Predsedníctvu ZKS.  
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2. Schválenie programu zasadania  

P-ZKS schválilo navrhovaný program zasadania (uvedený vyššie) bez pripomienok.  

 

3. Informácia o činnosti užšieho Predsedníctva ZKS od Valného zhromaždenia a 
voľba dvoch jeho členov 

Predseda ZKS informoval o doterajších stretnutiach užšieho Predsedníctva ZKS, 
o menovaní hospodárky a poverení na zastupovanie.  

Užšie Predsedníctvo (predseda, podpredsedovia, hospodárka + projektový manažér 
sa prvý raz stretlo 13.11.2019 v  Bratislave. Obsah rokovania bol príprava zasadania 
P-ZKS 28.11.2019 v Nitre. 

Predseda a podpredsedovia ZKS z Bratislavy sa stretli s predsedami klubov ÚC 1 
(Bratislava) 20.11.2019. Obsah rokovania boli najmä najbližšie akcie UC a klubov do 
konca roku. 

P-ZKS po kratšej diskusii zvolilo ďalšie 2 členky užšieho predsedníctva.  

Uznesenia: 

3.1. P-ZKS berie na vedomie, že predseda ZKS podľa článku 17 ods. 1 Stanov ZKS po 
svojom zvolení 8.11.2019 vymenoval za hospodárku ZKS Jolanu Egryovú, ktorá sa 
týmto menovaním stala členkou P-ZKS. 

3.2. P-ZKS berie na vedomie, že predseda ZKS podľa článku 16 ods. 3 Stanov ZKS 
poveril svojim zastupovaním podpredsedníčku ZKS Máriu Muchovú. 

3.3. P-ZKS berie na vedomie, že Kontrolná komisia ZKS na svojom prvom zasadaní 
8.11.2019 po skončení VZ zvolila za svojho predsedu Václava Drabanta.  

3.4. P-ZKS na návrh predsedu ZKS podľa článku 17 ods. 5 posledná veta Stanov ZKS 
poverilo vo funkčnom období 2019-2023 funkciou projektového manažéra ZKS 
Miloša Nemečka a súčasne rozhodlo, že bude trvale prizývaný na rokovania P-ZKS. 

3.5. P-ZKS podľa článku 17 ods. 3 zvolilo za členky užšieho predsedníctva: Daniela 
Ďuricová a Rozália Palkovičová. 

 

4. Zhodnotenie priebehu Valného zhromaždenia ZKS 8.11.2019 v Bratislave 

Predseda ZKS, podpredsedníčka ZKS Mária Muchová a hospodárka ZKS Jolana 
Egryová stručne zhodnotili priebeh valného zhromaždenia. Obsahovo aj organizačne 
bolo VZ pripravené kvalitne. Účasť na VZ bola ovplyvnená neúčasťou delegátov ÚC 7 
(Prešov) z ktorého sa na VZ zúčastnili len zástupcovia 1 klubu. Podľa mandátovej 
komisie bolo na VZ prítomných 71 delegátov z  97 pozvaných (t.j. 73,2 %).  

Zápisnica z VZ bola rozoslaná členom P-ZKS, členom Kontrolnej komisie ZKS (KK)  
a všetkým klubom 16.11.2019 (mailom resp. poštou). Zmena štatutára ZKS bola 
oznámená na registráciu MV SR 15.11.2019. Novelizované Stanovy ZKS schválené na 
VZ boli zaslané na registráciu MV SR  15.11.2019.  

Finančné náklady na VZ boli 1 433,21 € (z toho 1 318 € obed+večera+občerstvenie 
a 115,21 € spotrebný materiál).  
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Uznesenia: 

4.1. P-ZKS berie na vedomie Zhodnotenie priebehu Valného zhromaždenia 8.11.2019 
v Bratislave, ktoré predložili predseda ZKS, podpredsedníčka ZKS Mária Muchová a 
hospodárka ZKS Jolana Egryová. 

4.2. P-ZKS vyslovuje poďakovanie podpredsedníčka ZKS Márii Muchovej 
a dobrovoľníkom Márii Kostelníkovej a Júlii Otáhalovej, ktorí organizačne zabezpečili 
priebeh VZ. 

 

5.Zhodnotenie priebehu regionálnej konferencie ESU „30 rokov slobody očami 
seniorov“  

Predseda ZKS, podpredseda ZKS Ondrej Tunega a hospodárka ZKS Jolana Egryová 
stručne zhodnotili prípravu a  priebeh konferencie. Celkové hodnotenie obsahového 
i organizačného zabezpečenia konferencie je vysoko pozitívne. Konferencia priniesla 
pre ZKS významné podnety pre budúcu činnosť a  prispela k zvýšeniu medzinárodnej 
reputácie ZKS. O konferencii bude obsiahlo informovať časopis Generácie a  zverejní 
aj podstatné časti vystúpení.  Počas konferencie sa uskutočnilo aj stretnutie 
zástupcov ZKS (Ondrej Tunega, Miloš Nemeček, Jolana Krausová) so širšou rakúskou 
delegáciou (6 zástupcov) o  možnostiach bilaterálnej spolupráce.  

Na konferencii sa zo zahraničia zúčastnili 2 predstavitelia vedenia ESU (prezidentka 
ESU An Hermans a generálny tajomník ESU Guido Dumon) , 8 delegátov z ČR, 3 
delegáti z Poľska a 3 delegáti z Maďarska, po 1 predstaviteľovi z  Nemecka 
a Rakúska. Okrem prednášateľov a členov programového a organizačného výboru 
konferencie sa na nej zo Slovenska zúčastnili  11 zástupcovia ústredia a ÚC (Ľudmila 
Vargová, Tibor Kepencay, Jolana Egryová, Marta Gregušová, Ján Valent, Ernest 
Birvoň, Rozália Palkovičová, Daniela Ďuricová, Margita Alakšová, Libuša Madoľová, 
Stanislav Husár), okolo 20 zástupcov bratislavských  klubov, 5 organizátorov a ďalší 
hostia. 

Finančné náklady na konferenciu boli celkom 6 493,73 (z toho 5 173,73 € 
ubytovanie, strava a občerstvenie, 1 050 € regionálny večer v  Pezinku a 270 € 
doprava). Celé finančné náklady konferencie budú pokryté z  príspevkov ESU 
a sponzorov, tlmočenie zabezpečilo MPSVR SR na svoje náklady. 

Uznesenia: 

5.1. P-ZKS berie na vedomie Zhodnotenie priebehu regionálnej konferencie ESU „30 
rokov slobody očami seniorov“, ktoré predložili predseda ZKS, podpredseda ZKS 
Ondrej Tunega a hospodárka ZKS Jolana Egryová. 

5.2. P-ZKS vyslovuje poďakovanie programovému a  organizačnému výboru 
konferencie v zložení Jozef Mikloško, Peter Mach, Mária Muchová, Miloš Nemeček a 
Ondrej Tunega za zabezpečenie prípravy a  priebehu konferencie, ktorá bola 
dôstojnou reprezentáciou ZKS na medzinárodnej úrovni. 

5.3. P-ZKS vyslovuje poďakovanie zahraničným i  domácim prednášateľom 
a sponzorom konferencie a poveruje predsedu ZKS, aby im poďakovanie písomne 
tlmočil. 
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5.4. P-ZKS vyslovuje poďakovanie dobrovoľníkom Viera Blahová, Terézia Černajová, 
Tibor Kepencay, Jolana Krausová, Júlia Otahalová a Katarína Ugorová, ktorí 
organizačne zabezpečili priebeh regionálnej konferencie , a poveruje predsedu ZKS, 
aby im poďakovanie písomne tlmočil.  

 

6. Príprava osláv 25. výročia vzniku ZKS  

Predseda ZKS informoval o diskusii na užšom predsedníctve a navrhol, aby si ZKS na 
celoštátnej úrovni pripomenulo 25. výročie spoločným zasadaním Predsedníctva ZKS 
a Kontrolnej komisie 6.2.2020 (deň výročia registrácie) a jednodňovou konferenciou 
v prvej polovici marca 2020, na ktorej by bol podľa možnosti zastúpený každý klub.  

V kluboch a ÚC predseda ZKS odporúčal pripomenúť si výročie začiatkom roku 2020, 
najmä rekapituláciou činnosti vlastného klubu (kedy vznikol, kto boli zakladatelia, 
ako a kde rozvíjal činnosť, ...). Predseda ZKS napíše o tom list všetkým klubom.  

Predseda ZKS tiež navrhol, aby ÚC v  spolupráci s klubmi navrhli udeliť čestné 
členstvo žijúcim funkcionárom ZKS, ktorí stáli pri vzniku ZKS a klubov. 

P-ZKS diskutovalo aj o možnosti vypracovať materiál o  vzniku a činnosti ZKS 
s využitím podkladov, ktoré boli pripravené pri 20. výročí ZKS. Po zhodnotení 
existujúcich podkladov sa k tejto otázke P-ZKS vráti. 

Uznesenia: 

6.1. P-ZKS berie na vedomie ústnu informáciu predsedu ZKS o Príprava osláv 25. 
výročia vzniku ZKS a súhlasí s prípravou navrhovaných akcií.  

6.2. P-ZKS vyzýva územné centrá a  kluby, aby si začiatkom roku 2020 pripomenuli 
25. výročie vzniku ZKS a navrhli udeliť čestné členstvo žijúcim funkcionárom ZKS, 
ktorí stáli pri vzniku ZKS a  klubov. 

 

7. Zápis územných centier a klubov do registra neziskových organizácií   

Predseda ZKS stručne pripomenul význam registrácie a zopakoval postup, ktorý bol 
zaslaný ÚC a klubom listom predsedu ZKS z 15.11.2019. Pripomenul, že podľa §6 
ods. 1 písm. b) zákona 346/2018 Z.z. nesmú subjekty verejnej správy od budúceho 
roku poskytnúť verejné prostriedky organizačným jednotkám občianskych združení 
(v našom prípade ÚC a kluby), ktoré nebudú registrované. Podpredsedníčka ZKS 
Mária Muchová doplnila praktické informácie k  poskytnutiu podkladov pre 
registráciu. Naliehavo zdôraznila úlohu ÚC pri kompletovaní podkladov za kluby 
v rámci ÚC. 

Uznesenia: 

5.1. P-ZKS berie na vedomie informáciu o Zápise územných centier a klubov do 
registra neziskových organizácií, ktorú ústne predložil predseda ZKS, a ukladá 
predsedom územných centier, aby podľa pokynov podpredsedníčky ZKS Márie 
Muchovej zabezpečili doplnenie podkladov potrebných pre registráciu za kluby vo 
svojom ÚC najneskôr do 6.12.2019. 
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5.2. P-ZKS rozhodlo, že pokiaľ existujúce kluby  ZKS neodovzdajú do 6.12.2019 
podklady potrebné pre registráciu, poplatok za registráciu v  budúcom roku budú 
musieť uhradiť z vlastných zdrojov. 

 

8. Informácia o Valnom zhromaždení Fóra kresťanských inštitúcií 15.11.2019   

Predseda ZKS informoval o tom, že na VZ FKI ukončil trojročný mandát 
v Predsedníctve FKI (P-FKI), za nového zástupcu ZKS v P-FKI bol na VZ FKI zvolený 
predseda klubu ZKS Bratislava – Vajnory Martin Lauko. VZ ocenilo in memoriam 
cenou Vy ste svetlo sveta zakladateľa a  prvého predsedu ZKS Jána Benčeka. Na 
základe diskusie na VZ FKI navrhlo ako tému Dňa rodiny v  roku 2020 Čas pre 
rodinu/Čas v rodine (viac hovoriť o tom, koľko času trávime so svojimi deťmi, 
rodičmi, príbuznými a aj akým spôsobom ho trávime ; zdôrazniť, že čas venovaný 
rodine je najlepšia investícia).  

Uznesenia: 

8.1. P-ZKS berie na vedomie Informáciu o Valnom zhromaždení Fóra kresťanských 
inštitúcií 15.11.2019, ktorú ústne predložil predseda ZKS. 

8.2. P-ZKS berie na vedomie, že Martin Lauko bol zvolený ako zástupca ZKS za člena 
Predsedníctva FKI a súčasne rozhodlo, že bude trvale prizývaný na rokovania P -ZKS. 

 

9. Informácie zo zasadaní Rady KDH  

Predseda ZKS informoval, že Rada KDH 26.10.2019 vo Zvolene schválila volebný 
program KDH REŠTART Nádej pre Slovensko (volebný program KDH je zverejnený na 
http://kdh.sk/restart/). Predseda ZKS tiež prezentoval skrátenú verziu programu, 
ktorú pošle členom P-ZKS. Predseda ZKS ďalej informoval, že Rada KDH 16.11.2019 
v Bratislave schválila Kandidátnu listinu KDH pre voľby do NR SR v  roku 2020. Sú na 
nej všetci traja kandidáti, ktorých  navrhlo Ústredie ZKS 23.9.2019: 100. Martin 
Lauko, 101. Ernest Birvoň a  102. Jozef Husár. 

P-ZKS diskutovalo o dôležitosti volebnej kampane a  o spôsoboch, ako predstaviť 
našich kandidátov. Ernest Birvoň sa krátko predstavil členom P-ZKS ako kandidát. 

Uznesenie: 

9.1. P-ZKS vyzýva členov ZKS, aby v parlamentných voľbách 2020 podporili 
kandidátov ZKS na kandidátnej listine KDH, a  žiada územné centrá a kluby ZKS, aby 
im vytvorili podmienky pre svoje prezentovanie sa ako kandidátov.  

 

10. Časopis Generácie 

Predseda ZKS informoval, že dvojčíslo 1-2/2019 vyšlo začiatkom novembra a  bolo 
distribuované na valnom zhromaždení 8.11.2019. Elektronická verzia bola rozoslaná 
21.11.2019 územným centrám a klubom, ktoré majú mailový kontakt . Predseda ZKS 
vyzval ÚC, aby prostredníctvom klubov rozširovali aj túto verziu.  

Šéfredaktor časopisu Generácie Miloš Nemeček informoval, že č íslo 3/2019 bude 
zamerané najmä na prezentáciu Regionálnej konferencie ESU a  valného 

http://kdh.sk/restart/
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zhromaždenia ZKS. Do konca roku bude uzatvorené aj číslo 4/2019, kde budú ešte 
niektoré príspevky z regionálnej konferencie ESU a  je tiež priestor pre príspevky o 
činnosti klubov. Distribuovať sa bude začiatkom roku 2020.  
 

11. Činnosť ÚC 4 (Nitra) a klubov v Nitrianskom kraji  

Predseda ÚC 4 Ján Valent stručne informoval o činnosti ÚC, ktoré má 10 klubov (z 
toho 2 v Nitre) a 660 členov. Predseda ZKS poďakoval za milé prijatie a  vytvorenie 
podmienok pre rokovanie P-ZKS. 
 

12. Rôzne 

12.1. Uznesenie P-ZKS z 8.11.2019 (prijaté počas rokovania VZ ihneď po zvolení 
nového P-ZKS): 

a) P-ZKS podľa článku 15 ods. 1 Stanov ZKS navrhuje Valnému zhromaždeniu ZKS, 
ktoré sa koná 8.11.2019 v Bratislave, aby zvolilo Jozefa Mikloška za čestného 
predsedu ZKS. 

b) P-ZKS súčasne podľa článku 20 odsek 5 Stanov ZKS navrhuje Valnému 
zhromaždeniu, ktoré sa koná 8.11.2019 v Bratislave, aby sa voľba čestného 
predsedu ZKS uskutočnila verejným hlasovaním.  
 
12.2. Predseda ZKS informoval, že dispozičné oprávnenia k účtu ZKS v Prima banke 
(IBAN SK30 3100 0000 0040 0097 2801) boli zmenené od 18.11.2019 tak, že 
dispozičné právo + prístup cez elektronické bankovníctvo má novozvolený predseda 
ZKS Peter Mach a na základe jeho rozhodnutia aj hospodárka ZKS Jolana Egryová.  
 
12.3. Predseda ZKS informoval, že 27.11.2019 podpísal notársku zápisnicu 
o zaregistrovaní ZKS ako príjemcu 2 % dane z príjmu za rok 2019. 
 
12.4. Hospodárka ZKS Jolana Egryová informovala, že na účte ZKS je aktuálne 
2 716,08 € a v pokladni 284,02 €. ZKS eviduje aktuálne pohľadávky za 2 224,60 € 
(1 224,60 € doplatok od ESU a 1 000 € sľúbené sponzorstvo na regionálnu 
konferenciu ESU od poslanca EP Ivana Štefanca) a záväzky za 4 607,50 € (4 000 € 
nezúčtované dotácia na tlač časopisu Generácie a 607,50 cestovné 3 účastníkov 
kongresu ESU v Sandanski). 
 
12.5. Pred zasadaním P-ZKS sa 28.11.2019 konalo v Nitre Celoslovenské stretnutie 
seniorov 2019. Na tomto stretnutí dostali na základe návrhu ZKS Ďakovný list ministra 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR Tibor Kepencay, doterajší člen KK ZKS z  Dunajskej 
Lužnej, a Eva Páleníková, podpredsedníčka ÚC Trenčín a predsedníčka klubu ZKS 
v Dubnici nad Váhom. 
 

 
Peter Mach 

predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska 


